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Summary of Discussions

اإلطار العام
ّ
ّ
تلخص هذه الوثيقة نتائج االجتماع اإلقليمي للتعلم من النظراء ،املنعقد ضمن إطار مشروع الهجرة
بين املدن املتوسطية باستضافة أمانة عمان الكبرى َ
يومي  19و 20آذار/مارس  .2019جمع هذا اللقاء
ً
ً
أكثر من  50مشاركا من  13إدار ًة من إدارات املدن ،وجمعية وطنية واحدة تابعة للسلطات املحلية،
ّ
ً
فضل ن راراء وممثلين ن
ً
وقسمين إقليمين تابعين ملنظمة املدن والحكومات املحلية املتحدة،
املنظمات الدولية .وقد ارتير املشاركون لى أساس ملية تنافسية لتقديم الطلبات .يمكن االطلع
االجتماع هناً .
لى جدول أ مال ً
الج االجتماع اإلقليمي األول للتعلم من النظراء مشكلة تحديات البيانات التي تواجهها املدن
ً
والسلطات املحلية ند تطبيق سياسات الهجرة والدمج .وقد ّ
تم ارتيار هذا النطاق املواضيعي استنادا
ّ
املحددة من قبل املدن املشاركة في االجتماع االفتتاحي للمرحلة الثانية من
إلى التوصيات واألولويات

املشروع (فيينا ،تشرين األول/أكتوبر  ُ .)2018قد هذا االجتماع بموجب قوا د تشاتام ،وبالتالي في ما
رل الكلمات الرسمية ودراسات الحالة املعروضة ،لم ّ
يتم إسناد التعليقات رلل النقاش وتبادالت
اآلراء إلى أشخاص بعينهمً .
يمكن االطلع لى صور االجتماع ار هذا الرابطً .

الكلمات االفتتاحية والترحيبية الرسمية
ر ّحب أحمد امللكاوي ،مدير مدينة أمانة عمان الكبرى ،باملشاركين باسم أمين مان د .يوسف
ّ
مذك ًرا بتا يخ الهجرة والهوية الغنية التي تتمتع بها مان .كما ّ
شدد السيد امللكاوي لى قدرة
الشواربة،
ر
مان لى التعلم من تجاربها السابقة وتحسين قدرتها لى االستيعاب واملنعة ،بهدف أداء دورها
كمدينة وتوفير إمكانية الوصول إلى ردماتها للجميعً .
لفتت سارة شاليغر ،مديرة مكتب املركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة في عمان ،إلى ّأن مشروع
ّ
الهجرة بين املدن املتوسطية ّ
التوسع الحضري والهجرة ،بهدف حصد منافع
يتعمق في الرابط بين
ّ
التنوع لجميع املواطنين .في هذا املنظور ،ا ترفت السيدة شليغر بأهمية هذا املشروع ال بالنسبة إلى
ً
حافظة املنطقة املتوسطية في املركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة فحسب ،بل أيضا بالنسبة إلى
أولوية تعزيز سياسات الهجرة القائمة لى األدلة لى مختلف املستويات ،من رلل ربط تحسين قدرة
البيانات من جهة بتعزيز رطاب متوازن بشأن الهجرة من جهة أررىًً .
رض األمين عباد ،مسؤول البرامج في منظمة املدن والحكومات املحلية املتحدة ،أهداف االجتماع
ومنهجية تبادل اآل اءّ .
شدد السيد باد لى الدوراألساس ي لتبادل املمارسات والخارات املحلية بين
ر
ً
املدن التي تواجه قي ًودا متشابهة ،واملستعدة لصياغة حلول قابلة للتطبيق تناسب أطرها املحليةً .
ً

املفاهيم والتعريفات األساسية
رض هادي عساف ،وهو خبير مستقل ،املفاهيم األساسية وإطار العمل املتعلق بتحديات البيانات
ً
واألدوات املبتكرة ،استنادا إلى الوثيقة املواضيعية ،بما في ذلكً :
ً
 يعتمد صنع السياسات الفعال ،فضل ن التقييم والرصد ،ال سيما في مجال استقبال
ّ
واملحدثة ،لى
املهاجرين ودمجهم ،بشكل كبير ،لى مدى الوص ًول إلى املعلومات الدقيقة
املستويين الوطني واملحلي لى السواء؛
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ّ
تعرقل القيود املفروضة لى مدى توفر البيانات ،ودقتها وجودتها ،صياغة سياسات مستنيرة،
ً
بشكل كبير لى التصورات العامة واألجندات السياسية؛
وهي ملية تبقى ،بدورها ،معتمدة
ٍ



يجدر بالحكومات تعزيز رطاب متوازن حول الهجرة ،يأرذ في اال تبار مساهمات املهاجرين
واللجئين في القطاع االقتصادي وسوق العمل ،مع تقييم تأثيرهم لى أنظمة الر اية



االجتما ية؛
ّ
يشكل التنسيق بين املؤسسات ونسج الشراكات املحلية مع الشركاء املحليين ،لى غرار



منظمات املجتمع املدني ،وجمعيات املهاجرين ،ومؤسسات البحث ،والقطاع الخاص،
ً
واملنظمات الدولية ،جزءا ال يتجزأ من ملية جمع البيانات وتبادل املعلومات؛
ً
ُ
تعتار املؤشرات أساسية لتجزيء أهداف السياسات العامة إلى أهداف راصة ،ود م ملية
رصد التقدم ،وتوفير مصدر أساس ي للمعلومات من أجل تقييم النتائج؛



يمكن سحب املعلومات والبيانات الخاصة بالهجرة من املصادر اإلحصائية (كتعدادات السكان
واملساكن ،ومسوح األسر املعيشية) ،والبيانات اإلدارية (كررص اإلقامة ،و مليات بور
الحدود) ،والبيانات املبتكرة أو "البيانات الضخمة" (كبيانات الهواتف الجوالة ،والحواالت
النقدية ،ووسائل التواصل االجتماعي ،وأجهزة االستشعار الرقمية).

ّ
وذكرت فاطمة فرنانديز ،مسؤولة املشاريع في منظمة املدن والحكومات املحلية املتحدة ،بأهمية
ّ
ذكرت السيدة فرنانديز ّ
بأن
البيانات املحلية في رصد إنجازات الخطط واألجندات العاملية وتقييمها .كما
االتفاق العالمي حول الهجرة واالتفاق العالمي حول اللجئين ينظران إلى البيانات املحلية لى أنها
ّ ً
منبهة إلى أهمية إنشاء مساحات موثوقة لبلوغ
"أساسية" من أجل ا تماد سياسات مستنيرة،
املهاجرين ،بغض النظر ن وضعهم القانوني .يمكن االطلع لى هذا العرض التقديمي هنا.
أما ديما أبو ديابّ ،
منسقة البرامج الوطنية في منظمة األمم املتحدة -املوئل في األردن ،فلفتت إلى ّأن
التوسع العمراني السريع يرتبط با تفاع ّ
ّ
معدالت الهجرة والتلوث التي ينبغي معالجتها .كما رضت
ر
السيدة أبو دياب االستراتيجية الحضرية القائمة لى األدلة التي ّ
تطورها منظمة األمم املتحدة -املوئل
ً
في األردن ،بالتنسيق مع جهات فا لة محلية ،مثنية لى الدور األساس ي الذي تؤديه املراصد الحضرية،
وإ داد ملفات ن املدن والدوائر ،واملراجعات املكتبية ،واملسوح املحلية .يمكن االطلع لى هذا
العرض التقديمي هنا.
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املراصد املحلية ومؤشرات املقارنة ملواجهة تحديات البيانات
ّ
توسع أكرم خريسات ،مدير مرصد عمان الحضري ،أكثر في موضوع املؤشرات من رلل رض مل
املرصد لتحسين التخطيط الحضري االستراتيجي وصنع القرارات بطريقة وا ية بالنسبة إلى ّ
كل من
ٍ
ّ
وشدد السيد رريسات لى أهمية املؤشرات الدولية ألغراض
الجهات الفا لة العامة والخاصة.
القياس املرجعي ،بهدف فهم مكانة املدينة بالنسبة إلى غيرها .لى مستوى الحوكمة املحلية ،يهدف
مرصد مان الحضري إلى ترسيخ شبكة من األقسام املترابطة التي تكون قرا اتها ّ
متصلة ببعضها .لى
ر
سبيل املثال ،يمكن ربط املؤشرات املتعلقة بالتعليم أو الصحة بمشاريع البنى التحتية ،مما يساهم في
االجتماع هناً .
تفادي أوجه التضارب في البيانات وتعزيز منعة املدينة .لى جدول أ مال ً
الجت فرانشيسكا ليونيتي ،مديرة املشاريع في برنامج املدن املتعددة الثقافات التابع ملجلس
أوروبا ،موضوع املؤشرات الحضرية الدولية ،فعرضت ملؤشر املدن املتعددة الثقافات ،فيما تولى
خيسوس سالسيدو ،خبير مساعد من برنامج األمم املتحدة -املوئل ،شرح مؤشر ازدهار املدن
الخاصة بالارنامج.

مؤشر املدن املتعددة الثقافات

مؤشر ازدهار املدن

فرانشيسكا ليونيتي
مجلس أوروبا

خيسوس سالسيدو

يندرج هذا املؤشر ضمن إطار برنامج املدن

برنامج األمم املتحدة -املوئل
يسعى هذا املؤشر إلى مسا دة املدن في
ً
صياغة سياسات قائمة لى األدلة ،فضل

املتعددة الثقافات الذي أنشأه مجلس أوروبا
ّ
يتضمن
ام  2009بالتعاون مع  12مدينة رائدة.
ً
هذا املؤشر سلسلة من املؤشرات الفر ية التي
ّ
تركز لى نواتج السياسات .في هذا املنظور،
ّ
يد م املؤشر مشاريع بناء القدرات بالنسبة إلى

املدن ند تطبيق رطة التنمية 2030

املدن الراغبة في تطوير سياسات التعددية

والخطة الحضرية الجديدة .أما الهدف

الثقافية الخاصة بها ،وتطبيقها ،وتقييمها .أما

النهائي لهذا املؤشر ،فهو تحديد العوائق
ّ
وامليسرات لتنفيذ إجراءات املدن في ما

هدفه النهائي ،فه ًو مسا دة املدن في حصد
ّ
التنوع .من أصل  135مدينة ضو،
ثمار
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ن رصد إجراءاتها وتقييمها .وهو يندرج
ضمن إطار مبادرة ازدهار املدن التي تهدف
إلى تحسين قدرات الرصد وآفاق مساءلة

يتعلق بستة أبعاد من االزدهار الحضري.

ً
ّ
مؤشر ّ
ّ
تصور
تتضمن هذه املبادرة أيضا
يتعمق في ّ
ّ
تصورات املدنيينً .

رضعت  97منها لتمرين في وضع معايير املقارنة.
ّ
تضمنت 83
شمل ذلك ملية تقييم ذاتي،
ً
ً
سؤاال الجت  12بعدا من الدمج واالندماجً .

يمكن االطلع

يمكن االطلع لى العرض التقديمي هنا.

التقديمي هنا.

لى العرض

تحديات جمع بيانات الهجرة على املستوى املحلي
الجت املناقشات التالية التحديات املتعلقة بجمع بيانات الهجرة لى املستوى املحلي ومعالجتها،
ومنهاً :
انعدام البيانات
 تد و الحاجة إلى املزيد من املعلومات إلغناء ملية التخطيط الحضري ،وتوفير الخدمات،
وإغناء ملية حوكمة الهجرة الحضرية بشكل ام.
ُ
 تعتار إدارة الهجرة من ارتصاص الحكومات الوطنية .كذلك هي الحال بالنسبة إلى جمع بيانات
ً
ّ
مفصلة ،في حين ّأن الحكومات املحلية
اإلحصاءات الوطنية
الهجرة ومعالجتها .ونادرا ما تكون ً
إنجاز مثل هذه املهمة.
تفتقر إلى ارتصاص ً
ً
ً
ّ ً
ّ
محليا،
ً
تتضمن املؤشرات املنصوص ليها في الخطط العاملية بيانات غالبا ما ال تكون متوف ً
رة

ّ
أو تتوفر لى املستوى الوطني فقط.
ً
 نسجا لى املنوال نفسه ،من الصعب لى الحكومات املحلية الوصول إلى معلومات ن
املهاجرين العابرين أو ذوي الوضع غير النظامي.
ً
انعدام القدرات واألدوات
 حتى ندما تكون البيانات في املتناولّ ،
فإن السلطات الوطنية تفتقر إلى األدوات اللزمة
لتحليل هذه البيانات وتفسيرها واملقارنة بينها.
 تفتقر الحكومات املحلية إلى األدوات واآلليات لسحب البيانات ،وتصميم سياسات قائمة لى
األدلة ،كونها ال تملك املوارد املالية أو البشرية اللزمة للوصول إلى هذا الهدف.
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 يؤدي انعدام آليات التنسيق الواضحة بين األقسام إلى تدارل البيانات في ما بينها أو استحالة
املقارنة بينها.
املهاجرين ن التواصل مع السلطات املحلية للوصول إلى الخدمات العامة،
ً
 يمتنع العديد من
بسبب طبيعة وضعهم لى املستوى القانوني.
اإلرادة السياسية
 هناك حاجة إلى إ طاء األولوية لألدلة وتخصيص املوارد لجمع املعلومات و رضها من أجل
صنع السياسات بطريقة وا ية.

البيانات املحلية ضمن إطار الالمركزية املتدنية :حالة الكاميرون
سجل ّ
في دول مثل الكاميرونُ ،ي ّ
تدن في مستوى اللمركزية وانعدام ملوارد مكتب اإلحصاء
ٍ
بالفرنسية) الذي يعود آرر تعداد سكاني له إلى العام  ،2005مما يجعل ملية جمع البلديات واملدن
ً
ملية صعبة للغاية .باإلضافة إلى هذه العوامل ،هناك ميل إلى التعاون
ً
لبيانات موثوقة حول الهجرة
مع الهجرة من وجهة نظر أمنية ،مع تخصيص قسم كبير من املوارد ذات الصلة إلى إدارة الحدود .هذا
من جهة .أما من جهة أررى ،فتتفاقم التوترات بين املناطق الناطقة باإلنجليزية والفرنسية في البلد
بسبب آثار التحركات البشرية املتفاوتة لى املناطق ار الحدودية في الكاميرون .إزاء ذلك ،ظهرت
مباد ات في بلديات مختلفة ّ
لسد هذه الثغرة ،إنما بطريقة منفصلة وال ُي ّ
عول ليها .في هذا اإلطار،
ر
تحاول جمعية "بلدات ومدن ّ
متحدة في الكاميرون" ( )CVUCتوحيد صوت البلديات بهدف تزويد
السلطات املحلية ببيانات من أجل صنع السياسات بطريقة أكثر ملءمة ومتانةً .
يمكن االطلع لى العرض التقديمي هناً .
(BUCREP

الفرص والدروس وطرق املض ّي قدما
نظم املعلومات الجغرافية وآليات التنسيق
كانت االستفادة من ّ
تقدم التكنولوجيات الرقمية ،ال سيما نظم املعلومات الجغرافية ،من األدوات التي
حظيت باالهتمام األكار رلل االجتماع .فبدت فرص تحديد موقع البيانات لى رريطة املدينة،
ّ
ً
مثل) ،مع إمكانية
كبيانات تسديد الضرائب ،وجمع النفايات ،أو حاالت الطوارئ املسجلة (الحرائق ً
ً
مقارنة البيانات بين مختلف األقسام املشاركة في هذه األنظمة ،ثمينة لرصد الدمج والتماسك
ّ
االجتما يين ،وتصميم سياسات ّ
املحددةً .
مكيفة مع االحتياجات
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ّ
املؤشرات البديلة املتوفرة محليا
لى امتداد األنشطة ّ
املنفذةّ ،
حدد املشاركون املؤشرات واألدوات التي يمكن أن تساهم في تكريس
ً
تماما مع بعض املؤشرات املعيا ية ،أو ال ّ
تقدم
غير متوافقة
السياسات القائمة لى األدلة ،رغم كونها ً
ر
ً
ً
شاملة ن وضع الهجرة .وبشكل راصّ ،
حدد املشاركون مصادر بيانات لصياغة مؤشرات لى
صورة
ٍ
املستوى املحلي تساهم في متابعة التوصيات املتعلقة بالوصول إلى سوق العمل ،واملشاركة في
ّ
السياسة ،والتعليم ،والتخطيط الحضري ،وتوفير أدوات الترحيب .في العديد من الحاالت ،تطلبت
إمكانية جمع البيانات (من رلل االستبيانات أو تعداد األشخاص ،واملشاريع إلخ ).إنشاء مساحات
ً
بشكل وثيق مع املهاجرين ،إما من رلل أدوات الترحيب ،أو بناء
وردمات مسبقا تتيح التواصل
ٍ
القدرات ،أو تعزيز الدمج في املناطق الحضريةً .
البيانات الضخمة كفرصة سانحة
ّ
ذكرت مباد ات دة ّ
بأن القطاع الخاص سبق وبدأ االستفادة من بيانات املواطنين ،من دون أن تفعل
ر
السلطات العامة ذلك قدر ما ينبغي .في هذا املنظور ،يجب تناول البيانات الضخمة كفرصة سانحة
ً
ّ
ّ
قسم كبير من إمكانياتها.
بالنسبة إلى السلطات املحلية واإلقليمية ،راصة وأنه ما زال يتعين التعمق في ٍ
ّ
تشير البيانات الضخمة إلى كميات كبيرة من البيانات املولدة ار األجهزة الرقمية ،لى غرار منصات
ً
اإلنترنت ،وأجهزة الهاتف الجوال ،وردمات الحواالت اإللكترونية .فضل ن ذلك ،تستخدم شبكات
الهاتف الجوال سجلت االتصاالت املجهولة املصدر في مجال الهجرةً .
التعاون مع منظمات املجتمع املدني وجمعيات املهاجرين
ً
ً
ترتبط القدرة لى جمع البيانات وصياغة سياسات قائمة لى األدلة ،ارتباطا مباشرا ،بالقدرة لى
ّ
بغض النظر ن وضعهم القانوني ،وضمان
إنشاء فسحات موثوقة ،والتواصل مع السكان املهاجرين

ّ
والحق بالخصوصية .في هذا املنظور ،تحافظ العديد من املنظمات غير الحكومية،
حماية البيانات

كجمعيات املهاجرين أو املنظمات الخيرية ،لى روابط أقوى مع املهاجرين لى األرض ،كما تتمتع
ّ
املفصلة باملقارنة مع السلطات املحلية .لهذا السبب،
بالقدرة لى الوصول إلى املزيد من املعلومات
ً ً
ُيعتار إشراك املجتمع املدني وإنشاء آليات التنسيق بهدف ضمان ّ
حق املهاجرين في املدينة مهما جدا
ً
لى املستوى املحلي ،حيث تفتقر الحكومات غالبا إلى السبل والشر ية اللزمة لتطبيق هذه السياسات
بشكل مستقل.
ٍ
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الدروس األساسية واملض ي قدما
.1

.2

ُ
تعتبر السياسات القائمة على األدلة أساسية لدعم خطاب متوازن حول الهجرة .تسا د املعارف
املناسبة واملتينة حول ظاهرة الهجرة في الحؤول دون صنع السياسات ً
بناء لى حجج انفعالية
ّ
ومشوهة وتمييزية.
ُ
تعتبر منظمات املجتمع املدني العبا أساسيا في بناء الثقة وتكوين املعارف .من رلل الترويج
للخدمات وبناء رابط الثقة مع املهاجرين ،يمكن للمجتمع املدني أن يسا د في التقريب بين

.3

السلطات املحلية واألشخاص املقيمين في املدينة.
ُ
التنسيق بين املؤسسات ضروري .تعتار الحوكمة املتعددة املستويات أساسية لضمان دم التكرار
في جمع البيانات وتوليدها ،والحرص لى اتساق السياسات بدرجة مناسبة في مختلف مستويات
الحوكمة.

.4

يجب أن تكون البيانات دقيقة ،وقابلة للمقارنة ،ومناسبة التوقيت .لكي تساهم السلطات

.5

املحلية في ضمان وصول املهاجرين إلى الحقوق والخدمات ،كما هو موجز في الخطط العاملية
ّ
ومحدثة.
والوطنية ،يجب أن تكون بياناتها متينة ،وقابلة للمقارنة،
تتيح املؤشرات العاملية وضع أسس مقارنة دولية ،لكن االلتزام بها ال يكون ممكنا دوماُ .
ص ّمم
ٌ
دد من املؤشرات الواردة في الخطط العاملية ،لى غرار رطة ُ ،2030لي ّ
طبق لى املستوى
ً
ً ً
الوطني ،وبالتالي يكون تفصيلها وتطبيقها لى املستوى املحلي صعبا أو مستحيل ادة.

الخطوات املقبلة للمشروع
أوجزت آنا فيدر ،مديرة مشروع الهجرة بين املدن املتوسطية في املركز الدولي لتطوير سياسات
ّ
يتضمن األنشطة التاليةً :
نحو
الهجرة ،الخطوات املقبلة للمشروع ،لى ٍ
 افتتاح الد وة إلى العمل حتى  27آذار/مارس
ّ
 تنظيم اجتماع ما دون إقليمي للتعلم من النظراء في صفاقس (تونس) يومي  25و26
حزيران/يونيو
 تنظيم اجتماع للتعلم من النظراء في بيروت (لبنان) في أيلول/سبتمار
 تنظيم ندوات مقبلة ار الويب
يمكن االطلع لى العرض التقديمي هنا.
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املالحظات الختامية
ّ
املنسق اإلقليمي للمنطقة املتوسطية في املركز الدولي لتطوير سياسات
ارتتم جوليان سيمون،
ً
ّ ً
استنادا إلى نهج يقوم لى ّ
تعدد أصحاب
مشددا لى ضرورة معالجة الهجرة
الهجرة ،االجتماع
ً
املصلحة ،مضيفا أنه من الضروري أن تسعى املشاريع القائمة لى الحوار إلى احترام معايير الجودة
ّ
ً
والجدوى بهدف د م ّ
بشكل فعال .فضل ن ذلك ،حذر السيد سيمون من صياغة
صناع القرار
ٍ
ّ ً
بتأثير من االنفعاالت ،مذكرا ّأن البيانات مهمة لتصميم سياسات فعالة ،وكذلك لرصد
السياسات
ٍ
مدى ّ
ٌ
جدير بالذكر ّأن إمكانية املقارنة بين البيانات هي ملية طموحة
تقدم هذه السياسات وتقييمها.
ّ
ّ
وطويلة املدى ،تعتمد لى تعزيز بناء القدرات ،بهدف تعزيز تحكم املدن باألنشطة ،وضمان توفر اإلرادة
واملسؤولية حول هذه املسألةً .
ّ
فذكرت ّ
بأن تاريخ مان ّ
تكون
أما نسرين األعرج ،مستشارة أمين عمان للمشاريع والتعاون الدولي،
بناء ليهُ ،يعتار ّ
بفضل الثقافة الغنية التي حملتها معها مختلف موجات املهاجرينً .
كل من يعيش في
ً
مواطنا .كما شددت السيدة األ رج لى ّأن الدمج املحلي يعني دم إغفال ّ
أي أحد وتلبية
مان
احتياجات الجميع.
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ملحق :أمثلة عن املمارسات املعتمدة في مدن "مشروع الهجرة بين املدن املتوسطية" لجمع
البيانات محليا

رصد الدمج في فيينا

ُولد ما يصل إلى  %38من السكان في فيينا رارج النمسا ،أو أنهم يحملون جواز سفر أجنبي .ام
ّ
بشكل
 ،2007أطلقت املدينة رطة رصد الدمج والتنوع ،وهي أداة تمكن من مراقبة مستوى الدمج
ٍ
مستمر بين املواطنين ،وإجراء تقييم ملدى جودة املدينة في إدارتها ّ
ّ
تتضمن رطة فيينا لرصد
للتنوع.
ً
الدمج مجمو ة من قوا د البيانات التي تهدف إلى تعزيز امل املوضو ية في النقاشات العامة حول
ال هجرة والدمج ،وتشكيل مصدر لصنع السياسات القائمة لى األدلة .وهي تجمع راراء من مختلف
أقسام إدارة املدينة في قا دة بيانات واحدة ،ناهيك ن باحثين ًوراراء من مجاالت ّ
متنو ة في العلوم
االجتما ية .ترصد هذه األداة البيانات املتعلقة بالوصول إلى العمل ،والتعليم ،واملشاركة السياسية،
ّ
ً
والسكن إلخ ،.للتحقق إلى ّ
أي مدى تخلف الهجرة تأثيرا لى مكانة املواطنين االجتما ية ،ومشاركتهم في
التعليم ،والتنقل بداعي العمل إلخ .للقيام بذلك ،تعتمد األداة لى مجمو ة بيانات مرتكزة لى سجل
صدر ام  ،2001وبدرجة كبيرة لى مسح القوة العاملة الخاص باالتحاد األوروبي ،واستقصاء االتحاد
وبشكل راص ،تقيس هذه األداة ثمانية مجاالت ،هي( :أ) املساواة
األوروبي للدرل والظروف املعيشية.
ٍ
واملشاركة( ،ب) التعليم( ،ج) التوظيف وسوق العمل( ،د) الدرل والضمان االجتماعي( ،ه) الصحة،
(و) السكن( ،ز) البنى التحتية( ،ح) واملساحات العامة والعيش املشترك .وقد د م مرصد الدمج،
ّ
املوجهة نحو ّ
التنوع ،مع تسجيل نتائج
رلل شر سنوات من تطبيقه ،مقاربة صياغة السياسات
مرضية .للطلع لى العرض التقديمي ،انقر هناً .

نظام غازي عنتاب لقواعد البيانات الجغرافية

بهدف تعزيز التنسيق في اإلجراءات لى مستوى السياسة البلديةّ ،
صممت بلدية غازي نتاب قبل
ُ
دة سنوات نظام للمعلومات الجغرافية .وبموجبه ،تلزم مختلف األقسام بإدرال وتحديث البيانات
ً
أيضا معلومات ّ
ّ
متنو ة ن الحوادث
تتضمن
املتعلقة بمجالها ،بهدف مقارنتها لى رريطة للمدينة
والحاالت الطارئة وغيرها ذلك .ويهدف ذلك ال إلى رصد ظواهر نشوب الحرائق وغيرها من الحاالت
ً
أيضا إلى رض آليات استجابة مناسبة لألمكنة التي ُت ّ
سجل فيها هذه الظواهر
الطارئة فحسب ،بل
أ لى ّ
معدالتها .لى سبيل املثال ،من رلل املعلومات التي ُيدرلها قسم اإلطفاء في قا دة البيانات،
ّ
يتيح نظام املعلومات الجغرافية إ داد "ررائط تمثيل حرا ًريً" ُت ّ
حدد األماكن التي يخلف فيها الحريق
ّ
التأثير األكار .بهذه الطريقة ،تتمكن السلطات املحلية من مراقبة املنطقة ن كثب .وليس هذا
ً
فحسب ،بل يمكنها أيضا تنفيذ أنشطة تو وية للمواطنين املقيمين في تلك املناطق ،لكي يعرفوا كيفية
الوقاية من هذه الظاهرة والتعامل معها .وباإلضافة إلى مختلف األقسام البلدية ،تشارك في هذا
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ّ
املشروع جهات فا لة أررى ،كممثلي األحياء ،والجامعات ،واملنظمات غير الحكومية ،وغرف التجارة.
يمكن االطلع لى هذا العرض التقديمي هنا.

نظام املعلومات الجغرافية "نحن رام هللا" ()WeRamallah

موقع نظم املعلومات الجغرافية الخاصة ببلدية رام هللا هو ّ
منصة متكاملة مشتركة بين القطا ات،
تقوم بجمع البيانات املكانية ،وإدارتها ،ومراجعتها ،وتحليلها ،وتصويرها ،من رلل االستفادة من قوة
الخرائط في جمع املعلومات لوصف تفاصيل املدينة .تعود هذه األداة باملنفعة لى املواطنين والزوار،
وهي ّ
ّ
املجمعة من امليدان لتحسين نو ية املعلومات وتكاملها ،وتوفير معلومات موثوقة
تحدث البيانات
حول التخطيط الحضري وصنع القرارات .ترافق تطوير هذا النظام مع إنشاء دد من تطبيقات الويب
ً
ُ ّ
التفا لية للموظفين و امة الجمهور ،وهي متوفرة مجانا لى املوقع التالي ً .www.ramallah.ps/gisتمكن
هذه التطبيقات ّ
العمال امليدانيين ،من مختلف مستويات الخارة وذوي اآلليات املرتكزة لى الخرائط،
من جمع بيانات دقيقة وإرسالها إلى قا دة البيانات البلدية .بالفعل ،بالنسبة إلى ّ
أي ملحظة كانت،
ً
يمكن توثيق دد من التفاصيل استنادا إلى معلومات وصفية ،أو صور ،أو فيديوهات ،أو تسجيلت
سمعية ،أو أي ملحق من نوع آرر .أما الهدف النهائي ،فهو إفساح املجال أمام إجراء تحليل جيو-مكاني
سليم ،يسا د في "فهم األسباب وربطها باألمكنة" .يمكن االطلع لى هذا العرض التقديمي هنا.

بلباو وتطبيق مؤشر املدن املتعددة الثقافات على املستوى املحلي
ضمن إطار مبادرة املدن املتعددة الثقافات التابعة التي أطلقها مجلس أوروبا ،شاركت مدينة بلبا ًو في
ّ
ّ
ّ
صياغة هذا املؤشر للتحقق من مدى تأثر سياساتها املحلية بالتنوع ،واتخاذ اإلجراءات اللزمة في
ً
املجاالت التي تستدعي إجراء تحسينات .وبالتالي ،انطلقا من الحاجة إلى دمج منظور تعددية الثقافات
ً
ّ
ضمن سياساتها البلدية ،والرغبة في التعلم من مدن أررى ،تمكنت املدينة أيضا من املساهمة في
ّ
ً
ّ
التغلب لى التحديات الديموغرافية ومكافحة التمييز .استنادا إلى هذه الطريقة ،تمكنت املدينة من
ً
ّ
وتشاركية ،توفر أيضا د م الخاراء والجهات الفا لة املعنية بهذه املبادرة ار
ً
تطبيق أداة شاملة
الوطنية .بالفعل ،أثبتت مدينة بلباو ام  ،2013من رلل استبيانات ومسوح ًو ار العمل املشترك بين
املؤسساتّ ،أن إحدى نقاط الضعف األساسية التي تعانيها كانت غياب سياسة مؤاتية للتعددية
الثقافية ومكافحة التمييز في القطاع اإل لمي .لى ضوء ذلك ،نجحت املدينة في تسجيل مشاركتها
الفا لة في هذه املسألة رلل السنوات الست املاضية ،وتحسين أدائها بحيث تجاوزت ّ
معدل املدن
املشاركة في املبادرة بشكل ام .يمكن االطلع لى هذا العرض التقديمي هنا.

تعزيز قدرات الجماعات املحلية املغربية في مجال الهجرة ( :)RECOMIGاالستراتيجية املغربية لبناء
قدرات الجماعات املحلية والجهوية في مجال الهجرة
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"تعزيز قدرات الجما ات املحلية املغربية في مجال الهجرة" هو مشروع أطلقته الوكالة األملانية للتعاون
الدولي ام  ،2016لد م إضفاء طابع جهوي لى االستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء ،الخاصة
بوزارة املغاربة املقيمين في الخارج وشؤون الهجرة ،بالشراكة مع املديرية العامة للجما ات املحلية
التابعة لوزارة الدارلية .يهدف املشروع إلى تحسين ظروف الدمج االجتماعي والثقافي واالقتصادي
للمهاجرين لى املستوى املحلي ،وبالتالي تحسين التماسك في الجما ات املحلية الشريكة .يمكن االطلع
لى هذا العرض التقديمي هنا.
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